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 چکیده
و ابداع ابزارهای  ترین ابزارهای مدیریتی در حوزه رسانه تبدیل شدهعلوم ارتباطات امروزه به یکی از مهم

توان یکی این ابزارها برشمرد. های آماری ناپارامتری را مینوین به گسترش آن کمک کرده است. روش
های ناپارامتری میزان رضایتمندی های این روش با استفاده از روش تواناییپژوهش حاضر برای معرفی 

سایت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و دانشجویان از وب
 کند.مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز را با هم مقایسه می

نفر  872نفر از دانشجویان دانشکده علوم گردشگری و  061مونه آماری نوع تحقیق کاربردی بود و ن
 بودند. 0930از دانشکده علوم ارتباطات در نیمسال دوم سال 

اسمیرنوف، همبستگی ناپارامتریک -های ناپارامتریک کولموگروف ها به شیوه آزمون تحلیل داده
 نی انجام شده است.ویت-ای و آزمون ناپارامتری من اسپیرمن، آزمون فرض دوجمله
دهد عملکرد دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در استفاده از  نتایج تحقیق حاضر نشان می

سایت، رضایتمندی از های شناخت دانشجویان از خدمات ارایه شده در وبسایت، در زمینهوب
روز بودن اطالعات  به سایت ومندی دانشجویان از امکانات وب سایت، بهرهخدمات ارایه شده در وب

سایت بهتر از دانشکده علوم گردشگری بوده است و توانسته است تعامل بهتری با موجود در وب
سایت داشته باشند و این امر سبب باال بودن میزان رضایتمندی دانشجویان دانشجویان از طریق وب
 این دانشکده شده است.

سایت، حقیق کاربردی، رضایتمندی دانشجویان از وبویتنی، ت-آزمون ناپارامتری من واژگان کلیدی:
 های آماری ناپارامتری، همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن.روش
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 مقدمه

گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی در  عنوان بارزترین نمود سرمایه های آموزش عالی، به نظام

توجهی از بودجه  قابلها سهم  تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد بر عهده دارند. این نظام

کننده در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی،  دهند و نقش تعیین کشور را به خود اختصاص می

منظور  ها به رو اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن فرهنگی سیاسی جامعه دارند. ازاین

ر دنیای آینده های انسانی و مادی، و نیز داشتن توانایی رقابت دجلوگیری از هدر رفتن سرمایه

 ترین مؤلفه برای ادامه حیات هر سازمان است، ضرورتی انکارناپذیر است. که در آن کیفیت مهم

امروزه مراکز آموزش عالی سه مأموریت اصلی آموزش، پژوهش و ارایه خدمات را بر عهده 

از کیفیت دارند. بنابراین با توجه به نقش مهم این نهادها در ابعاد گوناگون، اطمینان یافتن 

های مادی و  منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه مطلوب عملکرد هر یک از کارکردهای آن به

گانه از  انسانی ضرورتی انکارناپذیر دارد. هرچند توجه مناسب به هر یک از این عملکردهای سه

 (.2-7: 0931مهر،  و پاک 01: 0930جایگاه خاصی برخوردار است )حیدری و همکاران،

دهد که صفحه اصلی  های برتر دنیا نشان می های دانشگاه سایتصفحات اصلی وببررسی 

اند. آنچه در صفحه  شده ها برای انتقال تصویر مناسبی از دانشگاه طراحیهای آن سایتوب

راحتی  شود باید مختصر، مفید، جامع و به سایت یک دانشگاه قرار داده مینخست وب

سایت های برتر دانشگاهی محتوای وب سایتثال در برخی وبم عنوان استفاده باشد. به قابل

شده است که تنها یک صفحه را اشغال کند تا الزم نباشد کاربران برای پیدا کردن  طوری تنظیم

 (.21: 0931اطالعات موردنیاز خود صفحه را باال و پایین ببرند )زاهدی، 

مصرف محصول و یا استفاده از عنوان فرایند درک و ارزیابی کاربر از تجربه  رضایت به

 (.07: 0927شود )سقایی و کاووسی،  خدمات تعریف می

های سیستم آموزشی  بدون شک، ارزیابی و اظهارنظر دانشجویان پیرامون عناصر و ویژگی

ها بوده و گونه خدمات در جلب نظر و رضایت آن تواند بیانگر میزان موفقیت این موردنظر، می

 ها را در تعامل با نظام روشن کند.آنهای  مشکالت و دشواری

عنوان محیطی برای یادگیری باید زمینه الزم برای تغییرات مثبت و سازنده در  ها به دانشگاه

نگرش دانشجویان را فراهم کند تا با تشویق و ایجاد رغبت بیشتر، منجر به یادگیری پایدار و 

العات توصیفی در مورد وضع موجود و منظور ایجاد تغییرات سازنده، وجود اط مستمر شوند. به

اطالع در مورد نگرش دانشجویان از خدمات ارایه شده ضروری است. با استفاده از این اطالعات، 
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توان ضمن تقویت عوامل مثبت و اصالح عوامل منفی، رضایت هر چه بیشتر دانشجویان را  می

ها و  گاه، پیکره اصلی سازمانعنوان یکی از ارکان اصلی دانش فراهم آورد. دانشجویان نیز به

های  دهند. رضایتمندی آنان از کلیه فعالیت های مختلف جامعه را در آینده تشکیل می ارگان

شان برای ایجاد انگیزش و  ها به رشته تحصیلیتواند در نگرش آن انجام شده در دانشگاه می

 (.0923حفظ ارتقای کیفیت آموزشی مؤثر باشد )سهرابی یورتچی و همکاران، 

عنوان ابزار مهم انتقال اطالعات موردتوجه خاص حوزه آموزش و پژوهش  ها به سایتوب

های ساختاری و محتوایی و به  ها از جنبه سایتهستند؛ بنابراین بازبینی و ارزیابی منظم وب

ها، راهبردی مناسب برای سیاستگذاری و دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن

 (.0938خواهد داد )قانع،  گیری به دست تصمیم

دهد که با توجه به بازخورد  سایت این امکان را به مسئولین دانشگاه میارزیابی کیفیت وب

انجام شده ضمن جلوگیری از افت کیفیت، منابع مالی محدود را به نحوی بهتر تخصیص دهد تا 

یت خدمات نیز وری شود و عملکرد دانشگاه بهبود و کیف موجب کاهش هزینه و افزایش بهره

ارتقا یابد و درنهایت موجب رضایت دانشجویان و جلب وفاداری آنان در دانشگاه و همچنین 

 افزایش شهرت دانشگاه و استقبال بیشتر دانشجویان برای پذیرش در این دانشگاه خواهد شد.

 های پژوهش هدف

ردشگری دانشگاه سایت دانشکده علوم گهدف کلی مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان از وب

علم و فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

  های جزیی عبارتند از: مرکز است و هدف

 دو دانشگاه؛  سایتبررسی میزان شناخت دانشجویان نسبت به خدمات ارایه شده در وب -

 دو دانشگاه؛  سایتخدمات ارایه شده در وببررسی میزان رضایتمندی دانشجویان نسبت به  -

 دو دانشگاه؛  سایتمندی از امکانات وب دانشجویان در بهره  بررسی میزان مهارت -

 دو دانشگاه؛  سایتروزرسانی وب بررسی وضعیت به -

 دو دانشگاه.  سایتمندی دانشجویان از امکانات وب بررسی میزان بهره -

 های پژوهش فرضیه

دو دانشگاه و رضایتمندی   سایتن شناخت دانشجویان از خدمات ارایه شده در وببین میزا -0

 آنان رابطه وجود دارد.
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 دو دانشگاه و رضایتمندی دانشجویان رابطه وجود دارد.  سایتبین خدمات ارایه شده در وب -8

تمندی دو دانشگاه و رضای  سایتمندی از امکانات وب های دانشجویان در بهره بین مهارت -9

 آنان رابطه وجود دارد.

دو دانشگاه و رضایتمندی دانشجویان رابطه   سایتروز بودن اطالعات موجود در وب بین به -0

 وجود دارد.

دو دانشگاه و رضایتمندی آنان رابطه   سایتمندی دانشجویان از امکانات وب بین میزان بهره -1

 وجود دارد.

 چهارچوب نظری تحقیق

ای کاستلز و نظریه استفاده و  مورداستفاده در این پژوهش نظریه جامعه شبکهدو نظریه 

 رضامندی است.

 ای، فشردگی زمان و درهم تنیدگی مکان ای کاستلز؛ جامعه شبکه جامعه شبکه

ریزی دانشگاه  ( و استاد برجسته برنامه0308االصل )متولد  استاد اسپانیایی 0مانوئل کاستلز،

گانه مشهور عصر  نده نامدار کتاب قدرت اطالعات است که در ایران با سهبرکلی امریکا و نویس

 اطالعات شناخته شده است.

های نو و دموکراتیک برای  های جدید ارتباطی امکانات و قابلیت به اعتقاد کاستلز، در رسانه

رای ارتباطات و مشارکت وجود دارد؛ این امکانات، توان و ظرفیت بالقوه ایدئولوژی غالب را ب

های مجازی خود را  سازد؛ در عوض افراد قادر خواهند بود تا جهان اعمال سلطه محدود می

 (.0931بسازند، که پایه دموکراتیک شدن تصورات و باورهاست )بهرامیان، 

های مادی اطالعات و  فرایند جهانی شدن ازنظر متغیر زمان، به جهت دگرگونی در فراورده

پذیری  های بازیابی به حدی دگرگون شده که بر دسترسی و روش نفوذ فناوری، گستره اطالعات

ها در دوره کتاب و عصر چاپی،  طوری که فرایندهای دانشگاه آن اثرات مختلفی گذاشته است، به

ای به وضعیت  چنان کاربردی در دنیای مدرن امروز ندارد. بر این مبنا مانوئل کاستلز اشاره

عصر اطالعات، جبر تکنولوژیک است... جهانی شدن و » دگرگونه کنونی در اثر خویش دارد:

اکنون  اند. فضای مجازی هم پردازی، ساختارهای بنیادین جوامع ما در سرتاسر جهان اطالعات

 (.6-0، 0928)کاستلز، « این قلمرو ]همگانی[ را پدید آورده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Manuel Castells 
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های جهانی )برساخته( از ابزارها  های نوین اطالعات، اقصی نقاط عالم را در شبکه تکنولوژی

ای از جوامع مجازی را به  دهند. ارتباطات کامپیوتری مجموعه گسترده به یکدیگر پیوند می

های تاریخی جوامع اطالعاتی، اهمیت هویت  رسد نخستین گام وجود آورده است. به نظر می

است. منظور از هویت،   دهنده را به وجه بارز این جوامع بدل ساخته ل سازمانعنوان اص به

شناسد و عمدتاً بر مبنای یک  وسیله آن خود را می فرایندی است که یک کنشگر اجتماعی به

ای خصائص فرهنگی، و بدون اشاره به سایر ساختارهای اجتماعی، معنا )و  خصیصه یا مجموعه

سازد. احراز هویت الزاماً نه به معنای ناتوانی در ایجاد ارتباط با  جهان معنایی خود( را می

های دیگر است و نه به معنای ناتوانی برای در بر گرفتن کل جامعه در چارچوب چنین  هویت

کند که در جامعه  نهد و چنین استدالل می پا را از این نیز فراتر می 0آلن تورَن هویتی. 

های مادی، خدمات فرهنگی جایگاه اصلی را در تولید به خود جای کاال فراصنعتی که در آن به

ها و بازار  اختصاص داده است، دفاع از شخصیت و فرهنگ فاعل اجتماعی در برابر منطق دستگاه

 (.02: 0928شود )کاستلز، است که جایگزین ایده مبارزه طبقاتی می

 نظریه استفاده و رضامندی

ها در حوزه ارتباطات است که تصور وجود  ترین نظریه همیکی از م 8نظریه استفاده و رضامندی

ها برای مخاطبان را از منظر  ای منفعل را به چالش کشیده است و کارکرد رسانه مخاطبان رسانه

کند. فرض اصلی نظریه یاد شده این است که مخاطبان  ها تبیین می ها به رسانهنیازهای آن

های  ها یا پیام قادرند درخصوص رویارویی با رسانه ها پویا و فعال هستند و بنابراین رسانه

ها چه  پردازد که مردم با رسانه گیری کنند. این رویکرد بیشتر به این موضوع می ای تصمیم رسانه

 (.0927و میرعابدینی،  0931کنند؟ )بیچرانلو،   ها با مردم چه می رفتاری دارند تا اینکه رسانه

سایت یل مورد توجه واقع شد که دانشجویان در وباین نظریه در این پژوهش بدین دل

دانشگاه آگاهانه به دنبال رفع نیاز خود هستند. در واقع از نیاز خود آگاه هستند و با رجوع به 

 شود. سایت احساس نیاز خود را رفع کرده و رضایتمندی حاصل میوب

ز جایگاه خوبی رویکرد استفاده و رضامندی ممکن است اقبال این را داشته باشد که ا

کنندگان از  برخوردار شود، زیرا ما در حال حرکت به سمت عصر اطالعات هستیم و استفاده

 های خیلی بیشتری رودررو هستند. ها با انتخاب رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Alain Tourain 

2 Use and Gratification 
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هایی برای  های جدید، حرف کنندگان از این رسانه رویکرد مزبور باید درنهایت برای استفاده

ای )استفاده و رضامندی( از نظریه است که  این تنها حوزه رفته، هم گفتن داشته باشد. روی

 (.092-097: 0920طور مستقیم به مخاطب فعال بپردازد )سورین و تانکارد، کوشیده است به

 پیشینه پژوهش

ارزیابی کیفیت محتوایی درونی و »( در پژوهشی با عنوان 0939مصطفوی، کیانی و احمدی )

انجام « عنوان زیرساخت اشاعه اطالعات علوم پزشکی ایران به های های دانشگاه سایتبیرونی وب

ها  دادند. روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی است. ابزار گردآوری داده

های مشابه،  است که روایی و پایایی آن از طریق بررسی متون و پژوهش ارزیابی معتبری  سیاهه

دانشگاه خارجی سنجیده شد.  1ای  های کتابخانه سایت وبنظران و مقایسه با  مشورت با صاحب

های علوم پزشکی ایران در خرداد و  ای دانشگاه های کتابخانه سایت پژوهش شامل وب  جامعه

سایت هستند که موردبررسی  دانشگاه دارای وب 09دانشگاه،  03است. از میان  0938تیرماه 

افزار  فاده از آمار توصیفی )فراوانی و میانگین( و نرمها با است وتحلیل داده قرار گرفتند. تجزیه

های علوم پزشکی ایران در  های دانشگاه سایتها نشان داد وب اکسل صورت پذیرفته است. یافته

درصد معیارهای محتوای بیرونی و  01/10درصد معیارهای محتوای درونی،  10/90کل 

اند. فقط دانشگاه علوم پزشکی  ردهسایت را رعایت کدرصد معیارهای وب 11/97درمجموع 

درصد معیارهای موجود در سیاهه بررسی )شامل معیارهای محتوای درونی و  01شاهد بیش از 

های علوم پزشکی شاهد  های دانشگاه سایتبیرونی( را در طراحی خود لحاظ کرده بود. وب

( 91شکی کرمان )( و علوم پز91(، علوم پزشکی شیراز )91(، شهید بهشتی )93(، مشهد )01)

های  دانشگاه  سایتاند. همچنین وب های اول تا سوم را به خود اختصاص داده به ترتیب رتبه

را به خود اختصاص دادند. درمجموع  09و  08های  ( رتبه3( ارومیه )08علوم پزشکی بابل )

نی کمتر شده ازلحاظ کیفیت درونی و بیرو های علوم پزشکی ایران بررسی های دانشگاه سایتوب

 از حد متوسط قرار داشتند.

ای در بین دانشجویان روابط ای سواد رسانه( به مطالعه مقایسه0936زاده و نوروزی )حبیب

کاربردی فرهنگ و هنر تهران -عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند و دانشگاه علمی

ها،  تر از رسانه ند و گزیدهای )استفاده هدفم پرداختند و نشان دادند ازنظر ابعاد سواد رسانه

های مختلف( بین دانشجویان روابط  سازی پیام های مختلف، خالصه ارزشیابی پیام، ترکیب پیام

عمومی دانشگاه آزاد اسالمی دماوند و دانشجویان علمی کاربردی تفاوت معناداری وجود دارد. 
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نشگاه آزاد اسالمی واحد ای در بین دانشجویان روابط عمومی دا که سطح سواد رسانه  طوری به

 .دماوند باالتر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر است

های برخط اینترنتی توسط های مرتبط با میزان مصرف محتوای دینی رسانه مطالعه مؤلفه

دهد دسترسی آسان و ارتقای آگاهی از عوامل مؤثر بر مصرف محتوای مخاطب فعال نشان می

سو نیاز به  ستند. بنابراین جهت افزایش مصرف فردی از محتوای دینی از یکدینی برخط ه

تولید هدفمند و عمیق محتوای دینی است و از سوی دیگر نیاز به افزایش سطح دسترسی به 

 (.0936شود )قنبری و همکاران، های برخط اینترنتی مشاهده میرسانه

های مؤثر بر رضایتمندی  مؤلفه»( در پژوهش خود با عنوان 0932نظرپور و همکاران )

های  نشان دادند ارزیابی معیارهای طراحی کتابخانه« های دیجیتالیکنندگان از کتابخانهاستفاده

تواند  عنوان نهادهای مهم آموزشی و پژوهشی کشور می ها بهدیجیتال در ایران و اعتبارسنجی آن

این معیارهای کیفی به پیشنهادات طراحی المللی انجام شود. با تبدیل  براساس استانداردهای بین

 .ها را کاهش داد توان تا حد زیادی معضالت موجود در کتابخانه توسط معماران می

 روش پژوهش

انجام گرفته است و  0930روش پژوهش این تحقیق پیمایشی است که در نیمسال دوم 

اطالعات از نوع  آوری همچنین از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع

 پرسشنامه است.

جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویانی است که در نیمسال دوم تحصیلی 

در این دو دانشکده مشغول به تحصیل بودند که شامل دانشجویان دانشکده علوم  31-0930

 نفر و در دانشکده 839گردشگری در همه مقاطع تحصیلی )کارشناسی و کارشناسی ارشد( 

نفر است که براساس فرمول کوکران تعداد نمونه انتخاب  0110علوم ارتباطات و مطالعات رسانه 

نفر  872نفر و در دانشکده علوم ارتباطات  061شده از جامعه آماری در دانشکده گردشگری 

 بوده است.

 SPSS افزار های زیر در نرم های پژوهش، از آزمون ها و پاسخ به سؤال در راستای تحلیل داده

 استفاده شده است:

 اسمیرنوف )جهت تعیین وضعیت نرمال بودن متغیرها(؛ -آزمون ناپارامتریک کولموگروف

ها جهت تعیین ارتباط  همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن )با توجه به عدم نرمال بودن داده

 بین متغیرها(؛



  1011فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دهم/ شماره سی و نهم/ تابستان  151

 

 

جهت پی  9عدد  ها از داری تفاوت تمرکز داده ای )جهت تعیین معنی آزمون فرض دوجمله

 ها(؛ بردن به رضایتمندی یا عدم رضایتمندی دانشجویان در شاخص

ها در دو دانشکده با توجه  ویتنی )جهت بررسی تفاوت میان شاخص -آزمون ناپارامتری من

 ها(؛ به نرمال نبودن داده

آوری اطالعات و انجام تحقیق از پرسشنامه نامنظم یا بسته و  در این پژوهش برای جمع

پرسش با طیف لیکرت بوده است استفاده شده است تا  90دارای چند گزینه که مشتمل بر 

 ها یکی را انتخاب کند.دهندگان از میان آن پاسخ

 0های دموگرافیک افراد مشارکت کننده در پژوهش از جدول برای دستیابی به ویژگی

بیش از آقایان بوده است و درصد  2930ها با شود مشارکت خانماستفاده شده است. مشاهده می

 اند. سال بیشترین مشارکت را در پژوهش داشته 88تا  02بازه سنی 

 های دموگرافیک افراد نتایج توصیفی ویژگی -1جدول 

 متغیرها
 دانشکده علوم ارتباطات دانشکده گردشگری

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 جنسیت

 1738 001 0633 82 مرد

 2/08 26 0/29 092 زن

 %011 081 %011 066 جمع

 لیسانس

 0/83 01 7/06 80 نیمسال اول

 8/00 00 2/00 07 نیمسال دوم

 3/1 8 8/29 11 نیمسال سوم

 1/89 2 9/99 02 نیمسال چهارم

 %011 90 %011 000 مجموع

 لیسانس فوق

 9/07 83 9/1 0 نیمسال اول

 2/10 38 8/69 08 نیمسال دوم

 9/07 83 1/01 8 نیمسال سوم

 7/01 02 0/80 0 نیمسال چهارم

 %011 062 %011 03 مجموع

 سن

 0/7 01 9/78 081 سال 88تا  02بین 

 7/88 06 0/02 91 سال 87تا  89بین 

 7/88 06 0/8 0 سال 98تا  82بین 

 9/07 36 8/7 08 و باالتر 99بین 

 %011 819 %011 066 مجموع
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 شده صورت تفکیک های پرسشنامه به توصیف گویه

های رضایتمندی دانشجویان اسـت. بنـابراین  کننده مؤلفه های مختلف پرسشنامه تبیین گویه

های رضایتمندی دانشجویان در دو  تواند در شناسایی وضعیت مؤلفه هـا می توصـیف گویـه

دانشجویان از خدمات ارائه شده در های مربوط به شناخت گویه 8دانشگاه کارگشا باشد. جدول 

دست آمده داللت ارزیابی متوسط دانشجویان از سطح دهد که نتایج بهسایت را نمایش میوب

سایت هر دو دانشگاه در کل را دارد و اما این شناخت در شناخت خدمات ارائه شده در وب

 دانشگاه علوم ارتباطات باالتر است.

  سایتدمات ارایه شده در وبشناخت دانشجویان از خ -2جدول 

 ها شاخص ردیف

 دانشکده گردشگری
دانشکده علوم 

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

0 

تا چه میزان نسبت به 

صفحات اختصاصی 

دانشگاه در پایگاه 

رسانی دانشگاه  اطالع

 شناخت دارید؟

2791/8 33038/1 1918/9 29708/1 3606/8 30917/1 

8 

تا چه میزان صفحات 

اختصاصی دانشکده 

نیازهای آموزشی شما را 

 دهد؟ پاسخ می

1910/8 23233/1 3019/8 26093/1 7171/8 31001/1 

9 

تا چه میزان از خدمات و 

امکانات ارایه شده در 

رسانی  پایگاه اطالع

دانشگاه جهت کاهش 

مراجعات حضوری اطالع 

 دارید؟

9099/8 30606/1 0000/9 29963/1 7921/8 37887/1 

سایت و دهد که رضایت دانشجویان از خدمات ارایه شده در وب نشان می 9های جدول یافته

رضایتمندی آنان در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه به طور متوسط بیشتر از 

 دانشکده علوم گردشگری است.
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 سایتارایه شده در وب رضایتمندی از خدمات -1جدول 

ف
ردی

 

 ها شاخص

 دانشکده گردشگری
دانشکده علوم 

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

0 

تا چه میزان سیستم پایگاه 

رسانی دانشگاه ارتباط  اطالع

مستقیم میان دانشجویان و 

 دهد؟ کارکنان را کاهش می

1210/8 31267/1 1039/9 20278/1 2081/8 
38707/

1 

8 

تا چه میزان سیستم پایگاه 

رسانی دانشگاه  اطالع

نیازهای اطالعاتی 

دانشجویان را تأمین 

 کند؟ می

6001/8 73236/1 0120/9 29096/1 2268/8 
21800/

1 

9 

تا چه میزان تجهیزات و 

امکانات موجود در سیستم 

رسانی دانشگاه  پایگاه اطالع

جوابگوی نیازهای 

 دانشجویان است؟

9979/8 23207/1 1619/9 78888/1 7901/8 
22820/

1 

0 

تا چه میزان اطالعات 

موجود در سیستم پایگاه 

رسانی دانشگاه از  اطالع

شفاف بودن برخوردار 

 است؟

6821/8 31136/1 1111/9 76200/1 2133/8 
21173/

1 

1 

تا چه میزان از خدمات ارایه 

آموزش )نظیر شده در حوزه 

ها و...(  نامه، اطالعیه معرفی

دانشگاه در پایگاه 

 رسانی رضایت دارید؟ اطالع

2781/8 13709/8 2011/8 20621/1 2973/8 31861/1 

6 

تا چه میزان از خدمات 

ارایه شده در حوزه 

پشتیبانی )نظیر پرداخت 

ها و...(  شهریه، اطالعیه

دانشگاه در پایگاه 

 دارید؟رسانی رضایت  اطالع

2178/8 11818/0 9090/9 88861/0 1280/9 03982/9 
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 سایترضایتمندی از خدمات ارایه شده در وب -1دول ادامه ج

ف
ردی

 

 ها شاخص

 دانشکده گردشگری
دانشکده علوم 

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

7 

ارایه تا چه میزان از خدمات 

شده در حوزه پژوهش )نظیر 

ها  ها، اطالعیه امور همایش

و...( دانشگاه در پایگاه 

 رسانی رضایت دارید؟ اطالع

2600/8 13039/0 2161/8 28831/1 2900/8 31060/1 

2 

تا چه میزان از خدمات 

ارایه شده در حوزه 

فرهنگی )نظیر  -دانشجویی

ها  پرداخت وام، اطالعیه

پایگاه و...( دانشگاه در 

 رسانی رضایت دارید؟ اطالع

1108/8 37797/1 7361/8 29216/1 6266/8 26961/1 

3 

تا چه میزان از خدمات 

ارایه شده در پایگاه 

رسانی در بازه انتخاب  اطالع

 واحد رضایت دارید؟

3203/8 06060/0 1107/9 11133/0 1802/9 12723/9 

01 

تا چه میزان از خدمات 

ارایه شده در پایگاه 

رسانی در بازه حذف  اطالع

 و اضافه رضایت دارید؟

1910/8 18033/0 1320/9 30192/1 2917/8 11061/0 

00 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه آموزش  اطالع

مندی از  جهت بهره

رسانی  امکانات پایگاه اطالع

 دانشگاه رضایت دارید؟

1088/8 21717/1 0038/9 28337/1 2180/8 22392/1 

08 

میزان از نحوه  تا چه

رسانی حوزه آموزش  اطالع

درخصوص نحوه استفاده از 

های آموزشی در پایگاه  فرم

رسانی دانشگاه  اطالع

 رضایت دارید؟

1800/8 23601/1 3120/8 20370/1 7177/8 22061/1 
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 سایترضایتمندی از خدمات ارایه شده در وب -1دول ادامه ج

ف
ردی

 

 ها شاخص

 دانشکده گردشگری
علوم  دانشکده

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

09 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه آموزش  اطالع

درخصوص فرایند تصویب 

نامه در  پروپوزال و پایان

رسانی دانشگاه  پایگاه اطالع

 رضایت دارید؟

0913/8 31296/1 6112/8 22008/1 1196/8 38990/1 

00 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه آموزش  اطالع

درخصوص نحوه درخواست 

کارورزی، کارآموزی و پروژه 

رسانی  در پایگاه اطالع

 دانشگاه رضایت دارید؟

0712/8 10029/0 1677/8 30132/1 9266/8 33807/1 

01 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه آموزش  اطالع

درخواست درخصوص فرایند 

گواهی اشتغال به تحصیل 

رسانی  در پایگاه اطالع

 دانشگاه رضایت دارید؟

0719/8 10173/0 2031/8 39011/1 6721/8 11100/0 

06 

تا چه میزان از نحوه 
رسانی حوزه  اطالع
فرهنگی جهت  -دانشجویی

مندی از وام دانشجویی  بهره
رسانی  در پایگاه اطالع

 دانشگاه رضایت دارید؟

8007/8 31779/1 6369/8 31780/1 0706/8 39719/1 

07 

تا چه میزان از نحوه 
رسانی حوزه  اطالع
فرهنگی جهت  -دانشجویی

مندی از تخفیف  بهره
دانشجویی در پایگاه 

رسانی دانشگاه رضایت  اطالع
 دارید؟

0900/8 23661/1 1331/8 36186/1 9202/8 31263/1 
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 سایتشده در وب رضایتمندی از خدمات ارایه -1دول ادامه ج

ف
ردی

 

 ها شاخص

 دانشکده گردشگری
دانشکده علوم 

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

02 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه  اطالع

فرهنگی  -دانشجویی

درخصوص مشارکت در 

های ورزشی در  فعالیت

دانشگاه رسانی  پایگاه اطالع

 رضایت دارید؟

8271/8 30928/1 0899/8 23961/1 9601/8 31003/1 

03 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه  اطالع

فرهنگی  -دانشجویی

های  درخصوص فعالیت

های  ها و کانون انجمن

دانشجویی در پایگاه 

رسانی دانشگاه  اطالع

 رضایت دارید؟

9261/8 16028/0 0708/8 30603/1 0988/8 32111/1 

81 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه  اطالع

پشتیبانی درخصوص 

مقررات و ضوابط استفاده 

از کارت تغذیه و رزرو غذا 

رسانی  در پایگاه اطالع

 دانشگاه رضایت دارید؟

6926/8 10197/0 1866/8 38711/1 1730/8 32070/1 

80 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه  اطالع

درخصوص پشتیبانی 

های آموزشی و  نامه آیین

ارتباط آن با شهریه در 

رسانی دانشگاه  پایگاه اطالع

 رضایت دارید؟

1020/8 30863/1 1896/8 39399/1 1801/8 38170/1 
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 سایترضایتمندی از خدمات ارایه شده در وب -1دول ادامه ج

ف
ردی

 

 ها شاخص

 دانشکده گردشگری
دانشکده علوم 

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

88 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه  اطالع

پشتیبانی درخصوص 

های  نامه مندی از آیین بهره

تخفیف موارد خاص در 

رسانی دانشگاه  پایگاه اطالع

 رضایت دارید؟

9001/8 22887/1 9302/8 18267/0 6927/8 36992/1 

89 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه  اطالع

پژوهشی درخصوص امور 

ها در پایگاه  همایش

رسانی دانشگاه  اطالع

 رضایت دارید؟

6267/8 08792/0 6026/8 19717/0 6111/8 17238/0 

80 

تا چه میزان از نحوه 

رسانی حوزه  اطالع

پژوهشی درخصوص 

مندی از امکانات  بهره

کتابخانه در پایگاه 

رسانی دانشگاه  اطالع

 رضایت دارید؟

9132/8 39868/1 0201/8 30706/1 0870/8 38189/1 

سایت مندی از امکانات وب دهد که مهارت دانشجویان در بهره نشان می 0های جدول یافته

و رضایتمندی آنان در سطح مطلوبی قرار داد و رضایتمندی در دانشکده علوم ارتباطات و 

 بیشتر از دانشکده علوم گردشگری است.مطالعات رسانه 

  



 111 های ناپارامتری در مطالعات علوم انسانی؛ مطالعه موردی:... کاربرد روش 

 

 

  سایتمندی از امکانات وب های دانشجویان در بهره مهارت -0جدول 

 ها شاخص ردیف

 دانشکده گردشگری
دانشکده علوم 

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

0 

تا چه میزان توانمندی 
استفاده از دانشجویان در 

کامپیوتر تأثیر مستقیم بر 
استفاده صحیح 
 دانشجویان دارد؟

0116/9 32897/1 1661/9 28601/1 9730/9 38812/1 

8 

میزان مهارت و توانایی 
شما در کار با کامپیوتر 

 چقدر است؟

1069/9 38190/1 2012/9 16100/0 7191/9 10000/0 

9 

تا چه میزان توانمندی 
استفاده از دانشجویان در 

کامپیوتر تأثیر مستقیم بر 
های استفاده  قابلیت

صحیح از پایگاه 
 رسانی دارد؟ اطالع

9103/9 20118/1 9198/9 20892/1 9186/9 28300/1 

سایت و روز بودن اطالعات موجود در وب دهد که شاخص به نشان می 1های جدول یافته

روز بودن اطالعات در دانشکده علوم ارتباطات  بهرضایتمندی آنان در سطح متوسط قرار دارد اما 

 و مطالعات رسانه بیشتر از دانشکده علوم گردشگری است.

  سایتروز بودن اطالعات موجود در وب به -5جدول 

 ها شاخص ردیف

 دانشکده گردشگری
دانشکده علوم 

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

0 

به نظر شما وضعیت 
روزرسانی پایگاه  به

رسانی دانشگاه  اطالع
 چگونه است؟

7009/8 38026/1 1300/9 28076/1 3802/8 22207/1 

8 

به نظر شما وضعیت 
روزرسانی صفحات  به

اختصاصی پایگاه 
رسانی دانشگاه  اطالع

 چگونه است؟

6008/8 27860/1 0160/9 28708/1 2371/8 27710/1 
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سایت و مندی دانشجویان از امکانات وب دهد که شاخص بهره نشان می 6جدول 

رضایتمندی آنان در کل در سطح متوسط قرار دارد و رضایتمندی در دانشکده علوم ارتباطات و 

 مطالعات رسانه بیشتر از دانشکده علوم گردشگری است.

  سایتمندی دانشجویان از امکانات وب بهره -1جدول 

 ها شاخص ردیف

 دانشکده گردشگری
دانشکده علوم 

 ارتباطات
 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

0 

تا چه میزان سیستم 

رسانی  پایگاه اطالع

 دانشگاه کاربرپسند است؟

1108/8 27797/1 3907/8 39013/1 7682/8 38121/1 

8 

های  تا چه اندازه قسمت

پایگاه مختلف سیستم 

رسانی دانشکده از  اطالع

هم تفکیک و 

 دسترس است؟ قابل

7211/8 20931/1 0612/9 20119/1 3307/8 20310/1 

 های پرسشنامه به تفکیک دانشکده توصیف آماری شاخص

های مورد نظر در پرسشنامه ارایه شده است. میانگین و انحراف معیار شاخص 7در جدول 

از آنجا که معیار سنجش در پرسشنامه براساس طیف پنج  طور که پیشتر نیز ذکر شد همان

تر  نزدیک 1تر بوده و هر چه این مقدار به عدد  مطلوب 9سطحی لیکرت است )مقادیر باالتر از 

باشد، نشان از رضایتمندی بیشتری را دارد که این امر نیازمند آزمون فرض است.( بررسی 

ورت تکی در هر دانشکده و همچنین بررسی ص در کل و به 9معناداری این اختالف از عدد 

داری تفاوت سطح رضایتمندی در دو دانشگاه، در بخش آمار استنباطی انجام گرفته است.  معنی

های مورد بررسی، به طور متوسط سطح های پژوهش داللت بر آن دارد در کلیه شاخصیافته

 گردشگری است. سایت دانشگاه علوم ارتباطات بیش از دانشگاهرضایتمندی از وب
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 های پرسشنامه به تفکیک دانشکده توصیف آماری شاخص -1جدول 

 ها شاخص

دانشکده علوم 
 گردشگری

دانشکده علوم 
 ارتباطات

 کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

شناخت دانشجویان از خدمات ارایه 
 سایتشده در وب

38/8 739/1 9/9 629/1 08/9 76/1 

مندی دانشجویان از امکانات  بهره
 سایتوب

27/8 779/1 87/9 788/1 13/9 77/1 

روز بودن اطالعات موجود در  به
 سایتوب

26/8 200/1 81/9 706/1 12/9 721/1 

مندی از  مهارت دانشجویان در بهره
 سایتامکانات وب

7/9 623/1 39/9 670/1 29/9 622/1 

خدمات ارایه شده رضایتمندی از 
 سایتدر وب

6/9 666/1 2/9 600/1 78/9 613/1 

 609/1 77/9 101/1 3/9 618/1 6/9 رضایتمندی کل

 آمار استنباطی

های در نظر گرفته در این بخش به وجود ارتباط و معناداری اختالف و در کل به آزمون فرضیه

 پردازیم.شده می

 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق

های در نظر گرفته شده به بررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از  قبل از انجام آزمون فرضیه

طور که در جدول زیر ارایه شده  پردازیم. همان اسمیرنوف می -آزمون ناپارمتریک کلموگروف

های ناپارامتریک استفاده همگی نرمال نبوده و بنابراین از آزمون y6تا  y1های  است شاخص

بوده و در نتیجه فرض نرمال  1311تر از سطح معناداری  ها کوچک Sigنماییم. )زیرا میزان می

 شود( ها رد میبودن داده

 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق -1جدول 

 
 شناخت

y1 

 مندی بهره

y2 

روز  به
 بودن

y3 

 مهارت

y4 

رضایت از 
 خدمات

y5 

رضایتمندی 
 کل

yy1 

Normal 
Parametersa,b 

 Mean 0893/9 1397/9 1280/9 2939/9 7819/9 7798/9)میانه(

Std. Deviation 
 60906/1 61313/1 62216/1 72117/1 77199/1 76100/1 )انحراف معیار(

Kolmogorov-Smirnov Z 217/0 391/0 893/1 680/1 603/1 081/6 

Asymp. Sig. (2-tailed) 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 
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 محاسبه میزان همبستگی رضایتمندی کل با سایر متغیرها

ای نرمال نیستند، بنابراین در محاسبه میزان  ها از جامعه با توجه به این موضوع که داده

ایم. در جدول زیر نتایج میزان  همبستگی از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده کرده

، (y4)روزرسانی  ، به(y5)مندی  ، بهره(y1)های شناخت  همبستگی رضایتمندی کل با شاخص

 ارایه شده است: (y2)و رضایت  (y3)مهارت 

 محاسبه میزان همبستگی رضایتمندی کل با سایر متغیرها -1جدول 

 
 شناخت

y1 

 مندی بهره

y5 

 روزرسانی به

y4 

 مهارت

y3 

 رضایت

y2 

Spearman's rho 
yy1 151/1 111/1 001/1 111/1 111/1 

sig 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 

آمده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، بین رضایتمندی کل و  دست با توجه به نتایج به

طور که مشخص است ضریب همبستگی  معنادار است. همان α = 0.01ها در سطح  سایر شاخص

که  y5رضایتمندی کل با تمامی متغیرهای تحقیق مثبت )روندی مستقیم( و با شاخص 

سایت است بیشترین همبستگی را دارد. بنابراین مندی از امکانات ارایه شده در وب شاخص بهره

است و کمترین تأثیر بر  y5مندی(  بیشترین عامل مؤثر بر رضایتمندی کل شاخص )بهره

 دارد. y4روزرسانی(  رضایتمندی کل را شاخص )به

متغیرها در دانشکده علوم محاسبه میزان همبستگی رضایتمندی کل با سایر 

 گردشگری

های  گیری شدت همبستگی بین رضایتمندی کل و سایر شاخص در این بخش به آزمون و اندازه

پردازیم. نتایج حاکی از آن است که در دانشکده علوم  تحقیق در دانشکده علوم گردشگری می

مثبت دارد.  های دیگر تحقیق همبستگی تک شاخص گردشگری متغیر رضایتمندی کل با تک

در این میان بیشترین مقدار ضریب همبستگی، مربوط به همبستگی رضایتمندی کل با شاخص 

است که داللت بر  13397سایت است که برابر با مقدار مندی از خدمات ارایه شده در وب بهره

بیشترین تأثیر روی رضایتمندی کل توسط این شاخص را دارد. کمترین مقدار ضریب 

سایت است که برابر روزرسانی وب بوط به همبستگی رضایتمندی کل با شاخص بههمبستگی مر

 است که حاکی از کمترین تأثیر بر رضایتمندی کل است. 13903با مقدار 
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محاسبه میزان همبستگی رضایتمندی کل با سایر متغیرها در دانشکده علوم  -11جدول 

 گردشگری

 
 شناخت

y1 

 مندی بهره

y5 

 روزرسانی به

y4 

 مهارت

y3 

 رضایت

y2 

Spearman's rho 
yy1 

 639/1 397/1 903/1 600/1 671/1 

 Sig 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 

محاسبه میزان همبستگی رضایتمندی کل با سایر متغیرها در دانشکده علوم 

 ارتباطات و مطالعات رسانه

های تحقیق را  سایر شاخصدر این بخش آزمون وجود همبستگی ما بین متغیر رضایتمندی کل و 

ایم. نتایج حاکی از آن است که در دانشکده علوم ارتباطات در دانشکده علوم ارتباطات انجام داده

های دیگر تحقیق همبستگی مثبت دارد. در این میان  تک شاخص متغیر رضایتمندی کل با تک

با شاخص بیشترین مقدار ضریب همبستگی، مربوط به همبستگی متغیر رضایتمندی کل 

است که بیانگر  13710سایت است که برابر با مقدار مندی از خدمات ارایه شده در وب بهره

بیشترین تأثیر توسط این شاخص بر رضایتمندی کل است. کمترین مقدار ضریب همبستگی 

سایت است که روزرسانی اطالعات وب مربوط به همبستگی متغیر رضایتمندی کل با شاخص به

 است که از کمترین تأثیر بر رضایتمندی کل توسط این شاخص است. 13029ار برابر با مقد

محاسبه میزان همبستگی رضایتمندی کل با سایر متغیرها در دانشکده علوم  -11جدول 

 ارتباطات و مطالعات رسانه

 
 شناخت

y1 

 مندی بهره

y5 

 روزرسانی به

y4 

 مهارت

y3 

 رضایت

y2 

Spearman's rho yy1 
 127/1 710/1 029/1 119/1 126/1 

Sig 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 

 

 ای آزمون فرض دوجمله

و کمتر  9های  ها را به دو گروه شامل افرادی که به گزینه ای در هر شاخص، داده آزمون دوجمله

 نماید. میبندی  اند تقسیم ه پاسخ داد 9اند و گروه دیگر تعداد افرادی را که به بیشتر از  پاسخ داده
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آمده برای کل  دست آمده برای دانشکده علوم گردشگری مشابه نتایج به دست نتایج به

دار هستند. نتایج  بوده و معنی 9ها، دارای تمرکزی متفاوت از  دانشجویان است. کلیه شاخص

ها به جز شاخص مهارت، در سطح نامطلوبی قرار  دهد که کلیه شاخص آمده نشان می دست به

 است. 9ها بر مقادیر کمتر از  یرا تمرکز آندارند. ز

آمده در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه متفاوت از نتایج کل و  دست نتایج به

دار  مندی معنی روز بودن، بهره های شناخت، رضایت و به دانشکده علوم گردشگری است. شاخص

دانشکده ندارند. شاخص مهارت به باشند بنابراین تأثیری بر سطح رضایتمندی کل در این  نمی

داللت بر رضایت دانشجویان این دانشکده  9ها بر مقداری بیش از  دلیل باالتر بودن تمرکز داده

 از شاخص مهارت دارد.

 ها برای دو دانشکده داری شاخص ای جهت تعیین معنی آزمون دوجمله -12جدول 

 تعداد بندی طبقه  شاخص
نسبت 

 شده مشاهده

نسبت مورد 

 آزمون

سطح 

 داری معنی

 شناخت

y1 

Group 1 9<= 800 7/1 6/1 111/1 

Group 2 9< 000 9/1   

Total  911 1/0   

 رضایت

y2 

Group 1 9<= 810 7/1 6/1 190/1 

Group 2 9< 013 9/1   

Total  909 1/0   

 مهارت

y3 

Group 1 9<= 017 9/1 6/1 111/1* 

Group 2 9< 810 7/1   

Total  960 1/0   

 روز بودن به

y4 

Group 1 9<= 813 7/1 6/1 111/1 

Group 2 9< 39 9/1   

Total  918 1/0   

 مندی بهره

y5 

Group 1 9<= 817 7/1 6/1 111/1 

Group 2 9< 016 9/1   

Total  969 1/0   
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ویتی برای بررسی تفاوت تمرکز در دو دانشکده علوم گردشگری و  -آزمون من 

 دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

ویتنی جهت بررسی تفاوت میان  -ها، از آزمون ناپارامتری منبا توجه به نرمال نبودن داده

پردازد که  موضوع میها در دو دانشکده استفاده است. این آزمون به بررسی این  تمرکز شاخص

ها در دانشکده علوم گردشگری و دانشکده علوم  داری میان تمرکز پاسخ آیا تفاوت معنی

دار شدن این آزمون داللت بر وجود تفاوت در  ارتباطات و مطالعات رسانه وجود دارد؟ معنی

 ها و بنابراین تفاوت دیدگاه در این دو دانشکده دارد. تمرکز شاخص

ها در دانشکده علوم ارتباطات  این است که میانگین رتبه در کلیه شاخصنتیجه حاکی از  

بیش از دانشکده علوم گردشگری است که داللت بر بهتر بودن سطح رضایتمندی دانشجویان 

 این دانشکده دارد.

ویتی برای بررسی تفاوت تمرکز در دو دانشکده علوم گردشگری  -آزمون من -11جدول 

 ها( ات و مطالعات رسانه )جدول میانگین و مجموع رتبهو دانشکده علوم ارتباط

 N تحصیل محل 
Mean Rank 

 هامیانگین رتبه

Sum of Ranks 

 ها مجموع رتبه

 شناخت

y1 

 11/89370 08/000 066 گردشگری دانشکده علوم

 11/93806 03/817 023 رسانه مطالعات و ارتباطات علوم دانشکده

   911 جمع

 رضایت

y2 

 11/02360 08/097 092 علوم گردشگری دانشکده

 11/91076 00/078 071 رسانه مطالعات و ارتباطات علوم دانشکده

   909 جمع

 مهارت

y3 

 11/81739 88/013 068 گردشگری دانشکده علوم

 11/93107 79/032 033 رسانه مطالعات و ارتباطات علوم دانشکده

   960 جمع

 روز بودن به

y4 

 11/89010 11/006 012 گردشگری علومدانشکده 

 11/92379 23/811 030 رسانه مطالعات و ارتباطات علوم دانشکده

   918 جمع

 مندی بهره

y5 

 11/81908 90/010 060 گردشگری دانشکده علوم

 11/01719 73/810 033 رسانه مطالعات و ارتباطات علوم دانشکده

   969 جمع
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 فرضنتایج آزمون  -10جدول 

ویتنی به تفکیک دو دانشکده  -های آزمون مندر جدول نخست میانگین و مجموع رتبه 

ویتنی و  -ها ارایه شده است و در جدول دوم مقدار آماره آزمون من هرکدام از شاخص برای

آمده  دست شده است. نتایج به ها داده داری دو دامنه متناظر با هر یک از شاخص سطح معنی

 دهد: نشان می

ها  ها، تفاوت میان دانشکده ویتنی برای هریک از شاخص -با توجه به مقدار آماره آزمون من 

دار بوده و حاکی از وجود تفاوت در سطح رضایتمندی در هر یک  شاخص معنی 1در هر 

 هاست میان این دو دانشکده دارد. شاخص

ها در دانشکده علوم  دهد که میانگین رتبه در کلیه شاخص جدول نخست نیز نشان می

مندی ارتباطات بیش از دانشکده علوم گردشگری است که داللت بر بهتر بودن سطح رضایت

 دانشجویان این دانشکده دارد.

 های تحقیق یافته

های مزبور نتایجی حاصل گردید  آمده از تحقیق و نقد و بررسی یافته دست با توجه به اطالعات به

 باشند: که به شرح ذیل می

سایت از عملکرد بهتری برخوردار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در ارتباط با وب-

سایت داشته باره توانسته است تعامل بهتری با دانشجویان از طریق وب دراین بوده است و

 باشد.

باالتر بودن مهارت دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات و رسانه در مقایسه با دانشجویان  -

مند شده و  سایت بیشتر بهرهاست تا بتوانند از امکانات وبدانشکده گردشگری موجب شده

 افزایش یابد.ها رضایتمندی آن

 
 شناخت

y1 

 رضایت

y2 

 مهارت

y3 

 بروز بودن

y4 

 مندی بهره

y5 

Mann-Whitney U 111/01009 111/3979 111/08131 11/01139 111/00728 

Asymp. Sig. (2-tailed) 111/1 110/1 111/1 111/1 111/1 
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مندی، بروز بودن، مهارت، رضایت و شناخت به روش از مقایسه تفاوت میان پنج شاخص بهره- 

دار ها دارای تفاوت معنیگردد سطح رضایتمندی در تمامی شاخصویتنی مشاهده می-من

 است و این رضایتمندی در دانشکده علوم ارتباطات و رسانه بیشتر است.

 پیشنهادها

اندازی شود تا از بازخورد دانشجویان نسبت به  یت دانشکده بخش نظرخواهی راهسادر وب -0

 تر اقدام شود. های آن سریع سایت دانشکده اطالع پیدا شود و در رفع نقصعملکرد وب

ای تشکیل شود تا با توجه به استانداردهای  کارگروهی متشکل از افراد باسابقه کاری و حرفه -8

سایت بدون سایت دانشکده اقدام نمایند تا شاهد وبهای وب نقصسایت جهانی در رفع  وب

 نقصی باشیم.

های دانشگاهی سایتبندی صورت گرفته در زمینه برترین وب با مبنا قرار دادن آخرین رتبه -9

 در جهت رفع اشکاالت مورداشاره توسط دانشجویان اقدام شود.

ها در هر دو دانشگاه، رسانه مانند پیامرسانی دانشگا های اطالعدر زمینه سایر سامانه -0

 پژوهش مشابهی انجام پذیرد.

سایت دانشکده، های متعدد دانشجویان از طریق وبشود با توجه به انجام فعالیت پیشنهاد می-1

نام، پرینت انتخاب واحد، پرینت کارت ورود به جلسه امتحان  نام، واریز مبلغ ثبت مانند ثبت

هایی که بیشتر دانشجویان با آن در ارتباط هستند در  ز شاخصو نظایر آن، هرکدام ا

صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند تا مسئولین مرتبط با آن  های بعدی به پژوهش

سایت دانشکده با ها اقدام کنند و سطح وبهای احتمالی آنبتوانند در جهت رفع اشکال

 توجه به استانداردهای جهانی بهبود یابد.

 ای پژوهشه مشکل

زمان با انجام این تحقیق، تلگرام دانشکده هم شروع به فعالیت کرد و باعث شد که  هم

تر باشند و نظر  صورت آنالین است راضی رسانی هر چند اندک تلگرام که به دانشجویان از اطالع

ه سایت نداشته باشند و این مسئله در جواب دادن بمثبتی نسبت به ارایه اطالعات از طریق وب

تواند  سایت دانشکده میزمان تلگرام و وب سؤاالت تأثیر منفی داشت. البته از نظر من فعالیت هم

سایت داشته باشند و این دو مکمل تأثیر مثبتی در استفاده و رضایتمندی دانشجویان از وب

 یکدیگر برای رضایت باشد.
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 های پژوهش محدودیت

 های دیگر ی بررسی دانشکدهعدم امکان بررسی در مقطع زمانی اندک برا -0

های دیگر )مثالً دانشکده علوم انسانی به علت  عدم تعمیم نتایج این پژوهش به دانشکده -8

 سایت(.مهارت بیشتر دانشجویان از وب
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